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Krapkowice, dnia 12 marca 2019 r. 

DPS.241.3.2019 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę, montaż 
i uruchomienie wyposażenia sali doświadczania świata” w ramach projektu pn. ,,Usługi zdrowotne 
dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 
,,ANNA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 
2020, wpłynęły w dniu 12.03.2019 r. następujące pytania:  
 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie specyfikacji sprzętu: 
Pytanie 1: Pozycja 8 – kącik lustrzany 

W opisie przedmiotu zamówienia są ujęte częściowo parametry kącika lustrzanego, 
częściowo domku lustrzanego. Zdjęcie poglądowe przestawia domek lustrzany. 
W domku lustrzanym nie można zastosować materaca w formie ćwiartki koła, lecz 
jedynie kwadratu lub prostokąta. Kącik lustrzany to urządzenie składające się z dwóch 
lustrzanych ścian i podstawy w kształcie ćwiartki koła i tam występuje materac, którego 
opis ujęty jest w specyfikacji.  
Proszę o informację, o jakie urządzenie Państwu chodzi.  
Jeżeli miałby być to domek lustrzany, czy dopuścicie Państwo urządzenie o wymiarach 
140x140x140cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wycenia kącik lustrzany. Poniżej zmieniona/uzupełniona specyfikacja 
sprzętu: 
- 2 kolumny średnica 20 wysokie na 180 cm 
- platforma 30 x 140 x 140 obita  pianką i skajem zbadany na substancje szkodliwe 

według Oeko-Tex Standard 100 
- wiązka światłowodów montowana w platformie 100/2 m sterownik radiowy - 

zmiana kolorów RGBW za pomocą pilota  
- Listwa LED UV montowana na lustrze 
- materac ćwiartka koła obszyty skajem (wolnostojący) 

Pytanie 2: Pozycja 11 – urządzenie do koordynacji ruchu 
Proszę o przesłanie dokładniejszego opisu urządzenia, przesłanie ewentualnie zdjęcia 

poglądowego. Z przedstawionego przez Państwa opisu bardzo trudno 
wywnioskować o jaką pomoc chodzi. 
Odpowiedź: Urządzenie do koordynacji ruchu (masujące) 
Urządzenie posiada min. 10 programów manualnych oraz 6 programów 
do wyboru ruch w prawo lub w lewo czas pracy od 5-30 min. 
Wbudowany ekran LCD. Posiada ruchomą platformę, imitującą ruch jak 
w hula hop, która daje możliwość przeprowadzenia kompleksowego 
treningu zarówno dla osób rozpoczynających trening jak i dla tych 
zaawansowanych. 
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W związku z zapytaniem modyfikujemy załącznik nr 1 do zapytania ofertowego tj.:  
 
1. W załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,  
W punkcie 8 tabeli zmienia się zapis: 
było: 

 
winno być: 

8 Kącik lustrzany 

z wyposażeniem wraz 

z platformą modułową 

(wyspa z kolumnami) 

- 2 kolumny średnica 20 wysokie na 180 cm 

- platforma 30 x 140 x 140 obita  pianką i skajem zbadany na 
substancje szkodliwe według Oeko-Tex Standard 100 

- wiązka światłowodów montowana w platformie 100/2 m 
sterownik radiowy - zmiana kolorów RGBW za pomocą pilota  

- Listwa LED UV montowana na lustrze 

- materac ćwiartka koła obszyty skajem (wolnostojący) 

 

 
W punkcie 11 tabeli dodaje się zapis: 
było: 

11 Urządzenie do 

koordynacji ruchu 

Posiada min. 10 programów manualnych oraz 6 programów do 
wyboru 
ruch w prawo lub w lewo 
czas pracy od 5-30 min. 

 

 
winno być: 

11 Urządzenie do 

koordynacji ruchu 

Posiada min. 10 programów manualnych oraz 6 programów do 
wyboru 
ruch w prawo lub w lewo 
czas pracy od 5-30 min. 
Wbudowany ekran LCD. Posiada ruchomą platformę, imitującą 
ruch jak w hula hop, która daje możliwość przeprowadzenia 
kompleksowego treningu zarówno dla osób rozpoczynających 
trening jak i dla tych zaawansowanych 

 

 
 
 
 

8 Kącik lustrzany 

z wyposażeniem wraz 

z platformą modułową 

(wyspa z kolumnami) 

100 x 142 x 142 cm 

wiązka światłowodów 100 szt/2m 

listwa LED UV 

kolumna wodna (średnica 10 cm 

materac ćwiartka koła obszyty skajem) 

2 kolumny 180 x 20 

tapicerowana podstawa w miękkiej pianki i obszyte skajem 

urządzenie sterowane radiowo za pomocą pilota 

skaj zbadany na substancje szkodliwe według Oeko-Tex 

Standard 100 
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Pozostałe postanowienia zamieszczone w zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian. 
Zmiana treści załącznika do zaproszenia wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część 
zaproszenia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o przedmiotowe 
zamówienie.  
 
 
 

/-/Dorota Dobiecka 
Dyrektor  

Domu Pomocy Społecznej „ANNA” 
w Krapkowicach 
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